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Årsregnskap 2013 og styrets årsberetning

Vedlegg 1 sak 1/14 Årsresultatregnskap 2013
Vedlegg 2 sak 1/14 Avdelingsvis driftsregnskap 2013 inkl. næring
Vedlegg 3 sak 1/14 Kommentarer til avvik per avdeling 2013
Vedlegg 4 sak 1/14 Detaljer Avdelingsrapporter 2013
Forslag til styrevedtak:
Styret godkjenner årsregnskapet og styrets årsberetning for 2013.
Netto årsresultat på kr 12 769 853,- overføres til annen egenkapital.
Saksopplysninger:
Det framlagte årsregnskapet for 2013 med balanse og noter er revidert av revisor. Regnskapet viser et
ordinært resultat på kr 13 061 248 før skattekostnad. Skattekostnaden er beregnet til kr 291 395 fra
overskuddet av næringsvirksomhet som ble kr 924 000 av en omsetning på kr 3 230 000. Resten av
regnskapet er skattefritt da det inngår i selvkostregimet.
Driftsinntektene ble høyere enn budsjettert og utgjorde et positivt avvik på 1,2 millioner. Hovedårsaken til
dette var økte gebyrinntekter fra besøkende på gjenvinningsstasjonene og fra næringsvirksomheten.
Besøksantallet på gjenvinningsstasjonene gikk ned med 4 % mens inntektene steg med 26 % fra året før.
Annen driftskostnad ble kr 8 457 000 lavere enn budsjettert på grunn av bedre avtaler på behandling og
transport av avfallet, mindre bruk av konsulenttjenester og informasjonstjenester. Selskapet har også
redusert kostnadene ved behandling og transport ved å utføre en del i egenregi. Det ble et positivt avvik på
kr 1 394 000 på konferansekostnader, styrets disposisjon og tilskudd til nedgravde løsninger.
Personalkostnadene ble kr 298 555 lavere enn budsjettert og avskrivningene kr 366 000 høyere enn
budsjettert. Renteinntektene ble kr 514 000 mindre enn budsjettert på grunn av tilbakebetalingen av
tidligere overskudd på kr 36,3 millioner til kommunene og selvfinansiering av tomtekjøp i Vestby fram til
låneopptak.
Selskapet har hatt to store prosjekter på gang, et prosjekt «beholderutrulling» og et annet «sorterings- og
biogassanlegg». En ny renovasjonsordning med to beholdere til hver husstand er rullet ut i løpet av 2012 og
avsluttet etter første kvartal 2013. Dette prosjektet har vært basert på ekstra bemanning og midlertidige
ordninger for lager og kontor. Det planlagte prosjektet for et sorterings- og biogassanlegget i Vestby ble
forsinket på grunn av politisk behandling og avklaring etter at anlegget ble dyrere enn budsjettert og ny
låneramme garantert av kommunene måtte vedtas. Fire av eierkommunene vedtok utvidet låneramme,
mens en kommune sa nei. Dette gjør at finansieringen av prosjektet ikke er klart ved utgangen av 2013.
Budsjetterte låneopptak med rentekostnader på ca. 4 millioner ble ikke effektuert i 2013 på grunn av
utsettelsen. Kostnader til prosjektet Kretsløp Follo er aktivert med kr 7,2 millioner, og fremtidige
avskrivninger vil starte når prosjektet ferdigstilles.
Follo Ren tok opp lån til tomt i Vestby samt til beholderinnkjøp til abonnentene for til sammen kr
40 800 000 i 2013. Selskapet tilbakeførte 36,3 millioner av tidligere overskudd til eierkommunene i 2013.
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Note 0 Regnskapsprinsipper
Follo Ren IKS sitt regnskap er utarbeidet i samsvar med Regnskapsloven.
Regnskapet er utarbeidet etter norsk regnskapsstandard og anbefalinger til god regnskapsskikk
samt gjeldene forskrifter tilknyttet lov om interkommunale selskaper.

Note 1 Driftstilskudd fra eierkommunene

Overført fra eierkommunene
Driftstilskudd

2013

2012

Ski kommune

20 724 966

23 779 971

Oppegård kommune

18 898 628

21 684 418

Ås kommune

13 101 990

15 033 315

Frogn kommune

13 181 396

15 124 426

Nesodden kommune

13 499 020

15 488 870

Sum

79 406 000

91 111 000

Kjøp fra eierkommunene

2013

2012

Ski kommune

0

0

Oppegård kommune
169 864
(Leie av grunn Oppegård gjenvinningsstasjon, arbeid utført ifbm
asfaltering av gjenvinningsstasjon og utbedringsarbeid av returpunkt)

157 514

Ås kommune

0

0

Frogn kommune

0

0

Nesodden kommune
(Leie av grunn Teigen gjenvinningsstasjon, renovasjon Ildjernet)

209 808

137 905

Sum

379 672

295 419

Antall årsverk (faste):
Antall årsverk (engasjement/sesong):

2013
26 stk
2 stk

2012
25 stk
6,2 stk

Daglig leder

876 556

842 870

Follo Distriktsrevisjon
herav lovpålagt revisjon
herav bistand/forvaltningsrevisjon

79 000
79 000
0

66 000
66 000
0

Bunden bankkonto for forskuddstrekk pr. 31.12

772 859

906 394

Note 2 Lønnskostnader og godtgjørelser
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Skyldig forskuddstrekk termin 6 pr. 31.12

-767 800

-876 755

Lønnskostnader:
Lønninger m.m
Feriepenger
Arb.giv.avg.
Pensjonskostnader
Refusjoner sykelønn
Ytelser til styret
Øvrige personalkostnader
Sum Lønn, godgj. og sosiale kostnader

2013
15 568 623
1 931 879
2 595 192
1 738 516
-659 385
130 074
1 138 546
22 443 445

2012
15 551 504
1 918 207
2 592 904
1 770 020
-1 296 833
134 638
1 586 643
22 257 083

Note 3 Langsiktig gjeld
Kommunalbanken
Kommunalbanken - opprinnelig lån tatt opp 21.12.07 løpetid 10 år

3 350 000

IB 01.01

2013
1 675 000

2012
2 010 000

Opptak nye lån 2013
Betalt avdrag

40 800 000
335 000

335 000

Saldo 31.12.

42 140 000

1 675 000

Andel forfalles etter 5 år (2018):

29 183 333

-

2013
172 754
28 540
201 294

2012
149 578
23 176
172 754

2013

2012

1 200 000
1 200 000

1 200 000
1 200 000

2013

2012

44 745 711
-36 307 130
12 769 853

36 307 130
0
8 438 581

Note 4 Aksjer og andeler
Egenkapitalinnskudd pr.01.01.
Årets innskudd
Egenkapitalinnskudd pr. 31.12.
Egenkapitalinnskuddet gjelder EK-innskudd i KLP.

Note 5 Egenkapital
Innskutt egenkapital:
Egenkapitalinnskudd eierkommuner
IB 01.01.
UB 31.12.
Opptjent egenkapital:
Annen egenkapital
IB 01.01.
Tilbakeført til eierkommunene
Årsresultat
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UB 31.12. inkl. årets resultat

21 208 435

44 745 711

Sum Egenkapital

22 408 435

45 945 711

Note 6 Eierinformasjon

2013

2012

Fordeling av eierandeler:
Ski kommune
Oppegård kommune
Ås kommune
Frogn kommune
Nesodden kommune

26,1 %
23,8 %
16,5 %
16,6 %
17,0 %

26,1 %
23,8 %
16,5 %
16,6 %
17,0 %

Sum

100 %

100 %

Note 7 Kjøp av varer og tjenester vedr tjenesteproduksjon

2013

2012

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon
Sum Annen driftskostnad

12 213 822
48 346 506
60 560 328

14 297 681
61 079 041
75 376 722

Note 8 Leie- og leasingavtaler
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Note 9 Budsjettavvik

Note 10 Varige driftsmidler

Note 11 Pensjonskostnader og forpliktelser
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Note 12 Skattekostnad

Note 13 Kundefordringer

=================================================
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Styrets årsberetning 2013
Follo Ren IKS er det interkommunale renovasjonsselskapet for kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård,
Ski og Ås. Selskapet ble opprettet 1. januar 1995. Fra 1. januar 2004 ble selskapet organisert som
interkommunalt selskap (IKS). Selskapet har adresse Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro.
Representantskapet
Representantskapet i Follo Ren IKS består av ordførerne i eierkommunene med personlig
vararepresentant. Det har blitt avholdt tre møter i representantskapet med til sammen seks saker til
behandling.
Styret
Styret i Follo Ren IKS består av seks medlemmer med personlige varamedlemmer. Representantskapet
velger en representant med ett varamedlem fra hver eierkommune. Styrets leder og nestleder velges av
representantskapet. Ett av styrets medlemmer samt vararepresentant velges av og blant de ansatte. Daglig
leder har møterett i styremøter og rett til å uttale seg. Det har blitt avholdt 12 styremøter der totalt 49 saker
er behandlet. Status på Kretsløp Follo og beholderutrullingen har vært satt opp som referatsak på hvert
styremøte.
Ansvar og formål
Follo Ren IKS har på vegne av deltakerkommunene ansvar for innsamling, transport og forsvarlig
behandling av avfall som faller innenfor det til enhver tid gjeldende kommunale ansvarsområdet etter
forurensningsloven, og supplerende bestemmelser gitt av sentral forurensningsmyndighet. Selskapets
formål er kjøp og salg av varer og tjenester i tilknytning til ansvarsområdet, alene eller i samarbeid med
andre.
Hovedstrategi
Selskapet skal være deltakerkommunenes kompetansesenter, og på vegne av innbyggerne sørge for en
økonomisk og miljømessig optimal håndtering av husholdningsavfallet.
Økonomi
Årsregnskapet er utarbeidet og avsluttet i samsvar med Regnskapsloven og god regnskapsskikk.
Selskapet har i 2013 hatt driftsinntekter på kr 98 049 029 mot kr 108 127 428 i 2012. Ordinært
driftsresultat for 2013 viser et overskudd på kr 13 061 248 mot et overskudd på kr 8 438 581 i 2012.
Pr. 31.12.2013 utgjorde selskapets egenkapital og gjeld (langsiktig og kortsiktig) kr 81 871 347. Pr.
31.12.2012 utgjorde dette kr 65 672 694. Selskapets egenkapital utgjorde pr. 31.12.2013 kr 22 408
435. Langsiktig gjeld var på kr 46 618 857, herav pensjonsforpliktelser på kr 4 478 857. Kortsiktig gjeld
var på kr 12 844 055. Ved årsskiftet var likviditeten god.
Driftsinntektene ble høyere enn budsjettert og utgjorde et positivt avvik på 1,2 millioner. Hovedårsaken til
dette var økte gebyrinntekter fra besøkende på gjenvinningsstasjonene og økte inntekter på næringsdelen.
Besøksantallet på gjenvinningsstasjonene gikk ned med 4 % mens inntektene steg med 26 % fra året før.
Annen driftskostnad ble kr 8 457 000 lavere enn budsjettert på grunn av bedre avtaler på behandling og
transport av avfallet, mindre bruk av konsulenttjenester og informasjonstjenester. Selskapet har også
redusert kostnadene ved behandling og transport ved å utføre en del i egenregi. Det ble et positivt avvik på
kr 1 394 000 på konferansekostnader, styrets disposisjon og tilskudd til nedgravde løsninger.
Personalkostnadene ble kr 298 555 lavere enn budsjettert og avskrivningene kr 366 000 høyere enn
budsjettert.
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Selskapet har hatt to store prosjekter på gang, et prosjekt «beholderutrulling» og et annet «sorterings- og
biogassanlegg». En ny renovasjonsordning med to beholdere til hver husstand er rullet ut i løpet av 2012 og
avsluttet etter første kvartal 2013. Dette prosjektet har vært basert på ekstra bemanning og midlertidige
ordninger for lager og kontor. Det planlagte prosjektet for et sorterings- og biogassanlegget i Vestby ble
forsinket på grunn av politisk behandling og avklaring etter at anlegget ble dyrere enn budsjettert og ny
låneramme garantert av kommunene måtte vedtas. Fire av eierkommunene vedtok utvidet låneramme,
mens en kommune sa nei. Dette gjør at finansieringen av prosjektet ikke er klart ved utgangen av 2013.
Budsjetterte låneopptak med rentekostnader på 4 millioner ble ikke effektuert i 2013 på grunn av
utsettelsen.
Selskapets årsregnskap er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at denne
forutsetning er til stede.
Bemanning
Ved utgang av 2013 var det 26 fast ansatte i Follo Ren og 3 ansatte i midlertidige stillinger. Av de
midlertidige stillingene er én knyttet til prosjekt med nedgravde løsninger, én 50 % stiling i forbindelse med
ferdigstilling av prosjektet beholderutrulling og et vikariat for sykefravær. Av de faste ansatte er det én 20 %
stilling (stasjonsleder), én 50 % stilling som kundekonsulent og én 80 % stilling (personalkonsulent).
Vikariatene som kontorleder og daglig leder ble gjort om til faste stillinger i 2013. Stillingene ble lyst ut
offentlig. Etter rekrutteringsprosessen viste deg seg at stillingsinnehaverne var de best kvalifiserte.
Det er 7 ansatte som har sluttet i 2013. Tre av dem fra faste stillinger og samtlige ble erstattet med nye
ansatte. Fire stillinger var midlertidige stillinger i forbindelse med prosjektet Kretsløp Follo. Selskapets
renholder som også var i fast i 20 % stilling gikk av med pensjon.
For å dekke behovet for ekstra bemanning på gjenvinningsstasjonene i sommerhalvåret, har selskapet hatt
seks 100 % engasjementsstillinger i perioden april til september.
Follo Ren har hatt to personer til arbeidsrettet tiltak i regi av NAV. Én av dem på gjenvinningsstasjon og én i
administrasjonen. Tiltaket skal gi deltakeren muligheten til å prøve seg i ordinære virksomheter og gi dem
bedre muligheter i arbeidsmarkedet gjennom praksis.
I tillegg har tre elever vært på utplassering på gjenvinningsstasjonene gjennom Frogn og Ås VGS. Elevene
deltar på APO-kurs (Arbeid-Produksjon-Opplæring) og skal få kjennskap til yrkes- og samfunnsliv gjennom
opplæring og arbeidspraksis.
Sykefravær
I 2013 var den totale sykefraværsprosenten, for alle fast ansatte, samt ansatte i vikariater og midlertidige
stillinger, på 6,29 % mot 9,54 % i 2012. Det meste av sykefraværet skyldes langtidsfravær over 8 uker. Alle
sykmeldte ansatte har blitt fulgt opp og mesteparten var tilbake i full jobb ved utgangen av året.
Korttidssykefravær (fravær inntil 16 dager) var på 1,85 % mot 2,1 % i 2012. Ingen av fraværstilfellene kan
skyldes direkte forhold i Follo Ren IKS.
Likestilling
Av de totalt 29 ansatte i både faste og midlertidige stillinger er det 69 % menn og 31 % kvinner.
Fordelingen blant de 15 ansatte i administrasjonen (inkl. drift av returpunkter) var ved årets slutt 53.3 %
kvinner og 46,6 % menn. På gjenvinningsstasjonene var det av de totalt 16 ansatte i faste stillinger og
vikariater kun 1 kvinne. Follo Ren IKS har ingen ansatte med funksjonshemming og heller ingen ansatte
med ikke-europeisk bakgrunn. Ved rekruttering er det fokus på likestilling på alle områder.
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Arbeidsmiljø
I Follo Ren IKS er det fokus på helse, miljø og sikkerhet. Follo Ren samarbeider med bedriftshelsetjenesten
Unicare. I 2013 ble det gjennomført vernerunder på alle gjenvinningsstasjoner, samt i administrasjonen. I
tillegg hadde alle gjenvinningsstasjoner en sikkerhetsgjennomgang med ekstern rådgiver. Alle ansatte og
vikarer har deltatt i et farlig avfalls kurs. Samtlige ansatte på gjenvinningsstasjonen har gjennomført en
helsekontroll i bedriftens regi.
For å styrke samarbeidet har de fleste ansatte i administrasjonen jobbet minst én dag på en
gjenvinningsstasjon. I tillegg har stasjonslederne rullert på stasjonene og har dermed jobbet totalt 3
måneder på andre stasjoner enn sin egen. Også skiftlederne har i én måned jobbet på en annen stasjon.
Det har generelt vært økt aktivitet og satsing på HMS-området. Follo Ren styrker sin kunnskap innen HMS
gjennom kompetanseheving av sine ansatte.
Personskader
I 2013 ble det rapportert 11 tilfeller med personskade. Kun et tilfelle ble rapportert som alvorlig. Samtlige
skader gjelder kunder som har besøkt gjenvinningsstasjonen og pådratt seg i all hovedsak kuttskader.
Også den alvorlige hendelsen var en kuttskade etter håndtering av en stor glassrute. Det finnes nå ekstra
verneutstyr på alle stasjonene som kan lånes til kunder, spesielt i forbindelse med håndtering av vinduer
og glass.
Ytre miljø
Selskapet jobber kontinuerlig med risikokartlegging av selskapets virksomhet som også innebærer
kartlegging av fare for miljøforurensning. I 2013 er det ikke registrert noen ulykker eller hendelser som har
skapt fare eller skade på det ytre miljø.

==========================================
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Kretsløp Follo og nytt anlegg
Saken er unntatt offentligheten etter §5 og §23 i Offentleglova.
Begrunnelse:
Dokumentene vil offentliggjøres i etterkant av vedtak i styret iht. §5 Offentleglova
Deler av dokumentene unntas offentligheten også i etterkant av styremøte med bakgrunn i §23, disse
vil overleveres i sladdet format

Vedlegg 1 sak 2/14 Juridisk vurdering Steenstrup Stordrange - Unntatt offentligheten §5
Vedlegg 2 sak 2/14 Juridisk Deloitte - Unntatt offentligheten §5
Vedlegg 3 sak 2/14 Juridisk Deloitte - Unntatt offentligheten §5
Vedlegg 4 sak 2/14 Notat fra Rambøl - Unntatt offentligheten §5

3/14

Resultat fra kundeundersøkelsen 12-2013

Vedlegg 1 sak 3/14 Oppsummering av resultater fra kundeundersøkelsen
Vedlegg 2 sak 4/14 Rapport om kundeundersøkelsen
Forslag til vedtak:
Styret er fornøyd med resultatene og ønsker at undersøkelsen blir brukt til å forbedre de svakeste
resultatene som blir omtalt i rapporten.
Saksopplysninger:
En ny undersøkelse viser at Follo REN er blant landets aller beste renovasjonsselskap når det gjelder
kundetilfredshet.
Samtlige Follo Ren-kommuner er på listen over de 20 kommunene i landet hvor innbyggerne er mest
tilfredse med renovasjonstjenesten. Undersøkelsen er utarbeidet av Sentio i desember 2013 og er basert
på de nasjonale undersøkelsene som startet i 1997.
Totalindikatoren som måler omdømme og tilfredshet viser at Follo Ren er beste renovasjonsselskap i
Østlandsområdet. Undersøkelsen viser at selskapet scorer bedre enn tidligere målinger og er nå rangert på
niende plass totalt i Norge.
Nesodden kommune kommer på 2.plass og Ski kommune kommer på 3. plass i Norge i kommuner med
fler enn 10.000 innbyggere der kundene gir tilbakemelding på hvor tilfredse man er med
renovasjonstjenestene. Frogn kommune kommer på 4.plass og Oppegård og Ås kommer på henholdsvis 6.
og 7. plass i denne sammenligningen.
Undersøkelsen viser at det finnes en del forbedringspotensial på områdene ledelse og styring og på
oppfatningen av selskapets miljøprofil.
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Resultat fra medarbeiderundersøkelsen 2-2013

Vedlegg 1 sak 4/14 Oppsummering av resultater fra medarbeiderundersøkelsen
Vedlegg 2 sak 4/14 Detaljer fra medarbeiderundersøkelsen
Forslag til styrevedtak:
Styret tar resultatene til etterretning.

Saksopplysninger:
Follo Ren gjennomførte en medarbeiderundersøkelse i februar 2014. Dette er den samme undersøkelsen
som ble gjennomført for et år siden. Spørsmålene var fordelt fem områder med 35 spørsmål og ble besvart
anonymt. Områdene som ble undersøkt var:
Din Jobb
Lederstøtte
Kommunikasjon, Identitet
Kultur, Arbeidsmiljø
Generell tilfredshet
Svar fra 1 (helt uenig) til 5 (helt enig)
Resultat totalt 4,0 (mot 3,6 i 2013)
Tydelig forbedring innen alle områder fra forrige undersøkelse.
Både drift og administrasjon har bedre resultater på samtlige områder enn i fjor
Størst forbedring innen kommunikasjon, identitet (opp 0,5) og generell tilfredshet (opp 0,6)
5
4,3

4,5
4,1
4

3,7

3,8

3,8

2014

3,5

2014

3,3

3,5
2014

2014

3,7

2013

2014

2013

3

4,3
4

2013
2013
2013

2,5
2
1,5
1
Din Jobb
Din Jobb 2013
Lederstøtte
Lederstøtte 2013
Kommunikasjon, Identitet
Kommunikasjon, Identitet 2013
Kultur, Arbeidsmiljø
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Måloppnåelse 2013

Forslag til styrevedtak:
Styret er fornøyd med måloppnåelsen i 2013. Forslag til nye mål for 2014 legges fram som styresak i neste
styremøte.
Saksopplysninger:
Follo Ren har delt opp selskapets mål i fire hovedkategorier; kundeservice, økonomi, miljø og organisasjon.
Det er også skilt mellom administrasjonen og gjenvinningsstasjonene da de kan ha noen ulike
utgangspunkter.
Målene som er satt har både vært av kvantitativ karakter og mål som er å utføre tiltak som skal forbedre
selskapet på sikt eller holde fokus på viktige områder. En oppsummering av resultatene for 2013 viser at
de aller fleste målene ble nådd. Der det ble negativt resultat var det kun marginale avvik fra målet.
Administrasjonen har jobbet i en periode med å sette nye mål for 2014 og vil kunne presentere slike
forslag for styret i løpet av kort tid.

Målområdet: Gjenvinningsstasjonene
Satsingsområder

Mål for satsingsområdet

Målbare mål for tjenestested Hvordan måle?
2013

Kundeservice

a) Alle som er i kontakt med Follo Brukertilfredshetsindeks viser Brukerundersøkelser som
Ren skal bli godt ivaretatt og bli høy brukertilfredshet
måler kundetilfredshet på
møtt med en positiv og
gjenvinningsstasjonene.
løsningsfokusert holdning. De
skal også få god faglig
informasjon og veiledning.

Mål 2013 Resultat 2013

76 %
Follo Ren har
kundesine 5
tilfredshet kommuner
på
innenfor de 20
brukerunde beste av 397
kommuner i
rsøkelse
Norge. Alle
blant de 7
beste med
innbyggere
over 10.000.
Bedre resultat
enn i 2012

Økonomi

a) Vi skal alltid optimalisere vår
virksomhet for å holde
kostnadene nede.

Gjennomføre
lønnsomhetsvurdering og
utføre tiltak

Utført / ikke utført

b) Vi skal være kritiske til
kostnadene og passe på at
kostnadsbudsjettet ikke blir
overskrevet.

Overholde kostnadsbudsjett

Forbruk mot totalbudsjett Budsjett
på stasjonen

Utført

Utført

Oppegård- nei
Bølstad- ja
Teigen – ja
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PDA-statistikk

50% økning Oppegård- ja
Bølstad- ja
fra 2012
Teigen – ja

Miljø

a) Vi skal være et ledende og
Redusert restavfallsprosent
nyskapende kompetansesenter gjennom god veiledning og
for avfallshåndtering. Vi skal
oppfølging av kundene
tilrettelegge for god
materialgjenvinning.

Statistikk. Registrering på 2%
Oppegård- ja
PDA. Restavfallsprosenten reduksjon Bølstad- nei
fra 2012 for Teigen – ja
på stasjonen.
hver enkelt
stasjon.

Organisasjon

a) Vi skal arbeide sammen mot
felles mål

Kvartalsvis oppfølging av
målkort sammen med
personalet.

Utført/ikke utfør

Utført

Utført

Gjennomføre årlige
medarbeiderundersøkelser

Utført/ikke utført

Utført

Utført

Brudd på HMS-rutiner
(avvik)

0 - avvik

0-avvik

Utført

b) Vi skal ha en god arbeidsplass
med et godt arbeidsmiljø både
fysisk og sosialt

c) Vi skal ha god kommunikasjon
internt og klare, brukervennlige
Håndheve HMS – og
rutiner
personalrutiner

d) Vi skal tydeliggjøre alle
medarbeideres ansvars- og
myndighetsområde

Gjennomføre årlig
Utført/ikke utført
medarbeidersamtale gjennomgå stillingsbeskrivelse
(driftsleders ansvar)

Utført

e) Vi skal tilby attraktive og
utviklende lønns- og
arbeidsvilkår

Alle medarbeidere har drøftet Utført/ikke utført
behov og definert aktuelle
opplæringstiltak gjennom
medarbeidersamtale med
leder (driftsleders ansvar)

100% av
Utført
medarbeiderne

Vurdere medarbeidernes lønn
i samsvar med lokal
Utført/ikke utført
lønnspolitikk og retningslinjer i
tariffoppgjørene
(driftsleders ansvar)

100% av
Utført
medarbeiderne
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Målområdet: Administrasjonen
Satsings- Mål for satsingsområdet
områder
Kundeservice

Målbare mål for tjenestested Hvordan måle?
2013

Mål 2013

Resultat2013

a) Alle som er i kontakt med Follo Brukertilfredshetsindeks viser Brukerundersøkelser som 76 % kunde- Follo Ren har
Ren skal bli godt ivaretatt og bli høy brukertilfredshet
viser kundetilfredshet for tilfredshet på sine 5
møtt med en positiv og
kommuner
hele selskapet.
br. us.
løsningsfokusert holdning. De
innenfor de 20
Senere mål beste av 397
skal også få god faglig
skal baseres kommuner i
informasjon og veiledning.
på positiv
Norge. Alle
utvikling.
blant de 7
beste med
innbyggere
over 10.000.
Bedre resultat
enn i 2012

Økonomi a) Vi skal alltid optimalisere vår
virksomhet for å holde
kostnadene nede.

Miljø

Overholde budsjett

Forbruk mot budsjett

Budsjett i
balanse/
positivt

Oppnådd

Overholde kostnadsbudsjettet Regnskap mot budsjett
hvert kvartal.
b) Ansvarliggjøre avdelingsleder for
sitt budsjett.

Budsjett eller
bedre.

c) Vi skal alltid se og utnytte
muligheter for økt inntjening.

Øke antall betalende
næringskunder

50% økning Oppegård- ja
Bølstad- ja
fra 2012
Teigen – ja

a) Vi skal innføre ISO miljø- og
kvalitetsstandard i vår
virksomhet

I forbindelse med innføring av Utført/ikke utført
kvalitetsstandarden i Kretsløp
Follo

PDA-statistikk

Alle rutiner skal oppdateres

Utført/ikke utført

Det utarbeides individuelle
målekort

Utført/ikke utført

Utført 2014

--------------

Utført

b) Vi skal satse på HMS
c)
Organisa- a) Vi skal arbeide sammen mot
sjon
felles mål

Utført

Utført

Utført
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Bruke standard anonym Bedre snitt
undersøkelse
enn 2013

Utfør og målet
nådd

c) Vi skal ha god kommunikasjon Gjennomføre kvartalsvise
internt og klare, brukervennlige informasjonsmøter for
rutiner
administrasjonen

Utført/ikke utført

Utført

Utført

d) Vi skal tydeliggjøre alle
medarbeideres ansvars- og
myndighetsområde

Gjennomføre årlig
medarbeidersamtale med
gjennomgang av stillingsbeskrivelse

Utført/ikke utført

Utført

Utført

e) Vi skal tilby attraktive og
utviklende lønns- og
arbeidsvilkår

Alle medarbeidere har drøftet Utført/ikke utført
behov og definert aktuelle
opplæringstiltak gjennom
medarbeidersamtale med
leder

100% av
medarbeiderne

Utført

b) Vi skal ha en god arbeidsplass
med et godt arbeidsmiljø både
fysisk og sosialt

Gjennomføre årlige
medarbeiderundersøkelser

Styremøte 1/14

Vurdere medarbeidernes lønn
i samsvar med lokal
Utført/ikke utført
lønnspolitikk og retningslinjer i
tariffoppgjørene

100% av
medarbeiderne

Utført
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Rabattordninger for bedriftskunder

Forslag til styrevedtak:
Styret gir administrasjonen myndighet til å innføre rabattordninger overfor næringskunder så fremt
rabattene som gis ikke kommer i konflikt med selvkostprinsippet. Rabattene som utarbeides skal ha som
mål å øke antall næringskunder og dermed den totale omsetningen og inntjeningen fra dette segmentet.

Saksopplysninger:
Fra 2014 er det vedtatt en satsning på bedriftskundemarkedet i Follo Ren IKS sine eierkommuner. Fra
1.4.2014 er det avsatt en engasjementstilling i 60 % som skal dedikeres til arbeidet mot
bedriftskundemarkedet. I henhold til budsjett for 2014 er det lagt opp til en omsetningsvekst på 23 % fra
reelt oppnådd 2013.

Bedriftskunder /Næringsavfall
Beholderenovasjon
Gjenvinningsstasjoner
TOTAL (1000 kroner)

2013

2014 (budsjett)
2.311

3.330

910

625

3.221

3.955

Antall betalende næringskunder ute på gjenvinningsstasjonene økte fra 1259 i 2012 til 1727 i 2013.
Allikevel vet vi at det fortsatt er mange næringskunder som hevder at de er private og derfor betaler langt
mindre enn de burde.

Målet for bedriftskundesatsingen;
1) Øke antall betalende næringskunder på gjenvinningsstasjonene
2) Øke antall bedriftskunder med renovasjonsabonnement
3) Øke antall tjenester
Parallelt med arbeidet for å øke inntjeningen fra næringskunder på gjenvinningsstasjonene, så jobbes det
med å utrede mulighetene for å innføre adgangskontroll på gjenvinningsstasjonene for enkelt å skille
private kunder og næringskunder. Adgangskontroll med «husstandskort» vil bli innført i Oslo i løpet av kort
tid og andre kommuner i Akershus vil også innføre tilsvarende system. Follo Ren deltar i felles møter i disse
prosjektene.
Saksutredning
For å nå målene som er satt for bedriftskundesatsingen, vurderer administrasjonen det slik, at det bør
innføres noen tiltak i form av ulike rabattordninger. Prinsippene som skal ligge til grunn for
rabattordningene er som følger;




Kunder som er lojale til Follo Ren sine gjenvinningsstasjoner og bruker disse ofte, skal oppnå
fordeler ved dette.
Kunder som er abonnementskunder hos Follo Ren IKS skal oppnå fordeler dersom de benytter seg
av flere tjenester gjennom Follo Ren.
Rabattene som gis skal aldri komme i konflikt med selvkostprinsippet.
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Eksempler på mulige rabattordninger:
For kunder på gjenvinningsstasjonene:

Bedrifter som benytter gjenvinningsstasjonene, kan
få hver 6. levering gratis.

For kunder med renovasjonsabonnement:

Store kunder av renovasjonsabonnement kan gis
rabatterte priser.

For kombinasjonskunder:

Bedrifter som har renovasjonsabonnement
gjennom Follo Ren IKS oppnår fordeler dersom de
også benytter gjenvinningsstasjonene;
20% rabatt på alle leveringer til
gjenvinningsstasjonene.

For kunder med god økonomi

Solide kunder kan få kredit med månedlig
samlefaktura.

Fordelene vi kan oppnå ved dette er at vi knytter kundene tettere til Follo Ren IKS og skaper en sterkere
lojalitet. Videre vil det forhåpentligvis føre til at flere kunder er villige til å betale som næring på
gjenvinningsstasjonene, når de vil oppnå rabatter ved dette og i tillegg slipper risikoen ved å bli avslørt.
Konklusjon med anbefaling
Rabattene som gis vil sikre fortsatt god inntjening per betalende næringskunde, og totalt sett vil inntektene
fra betalende næringsdrivende øke som følge av disse tiltakene. I tillegg kan disse tiltakene medføre at det
blir enda mer attraktivt å ha renovasjonsabonnementet gjennom Follo Ren IKS fremfor konkurrerende
aktører. Follo Ren vil ved en slik ordning ha mulighet til å være med i konkurransen om avfallet til store
avfallsbesittere som f.eks. kommunene. Vi anbefaler styret å gi Follo Ren IKS myndighet til å innføre
rabattordninger for næringskunder.
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Hageavfall fra kommuner, anleggsgartnere o.l. levert som næringsavfall

Forslag til styrevedtak:
Styret gir administrasjonen myndighet til å innføre egne priser på mottak av hageavfall fra bedriftskunder
på de tre gjenvinningsstasjonene som en prøveordning for perioden fra 1.4.2014-31.12.2014. Prisene på
levering av hageavfall beregnes på bakgrunn av kostnader forbundet med behandling og transport pluss
fortjeneste. Prisene gjøres gjeldende fra 1. april 2014.

Saksopplysninger:
Fra1.4.2014 starter Follo Ren IKS med ny entreprenør på kverning av hageavfall; NEGG (Norsk Energi
Gjenvinning). Samtidig endres betingelsene. Tidligere har entreprenøren som kverner, tatt med seg det
kvernede avfallet. Fra 1. april skal Follo Ren selv (i samarbeide med Høst-verdien i avfall) foredle det
kvernede avfallet til kompost som skal brukes i jordprodukter for salg. Målsetningen er å minimere
kostnadene forbundet med behandling av hageavfall, samt sikre avsetting av komposten fra Kretsløp Follo
når anlegget realiseres.
Private kunder leverer hageavfall gratis ved våre tre gjenvinningsstasjoner, mens bedriftskunder betaler det
samme uansett hva slags avfall de leverer. Prisene for bedriftskunder differensieres kun på størrelse på
bil/henger. Et resultat av dette er at ingen næringsdrivende leverer hageavfall til våre gjenvinningsstasjoner
fordi prisen er for høy i forhold til denne typen avfall.
Saksutredning
Siden kvernet hageavfall skal foredles til kompost, som i neste omgang skal inngå som komponent i
salgbare jordprodukter, så vil det være hensiktsmessig å få inn større mengder. Den nye kontrakten på
kverning av hageavfall innebærer at det kun er to steder kverning skal forgå, og det er på
gjenvinningsstasjonene på Teigen og Bølstad. Det kvernede avfallet på Teigen eies av Follo Ren, men det
kvernede avfallet på Bølstad tilhører grunneier gjennom leieavtalen som varer ut 2017. Innlevert hageavfall
på Oppegård gjenvinningsstasjon stampes i store containere og fraktes til Teigen for kverning. Hageavfall
fra husholdninger i Frogn som innleveres på Gropa, kan fraktes av kommunen til Teigen for kverning der.
Dersom hageavfallet viser seg å inneholde avfall fra næring vil avtalen med kommunen revurderes.
Prisen for bedriftskunder på levering av hageavfall på gjenvinningsstasjonene må beregnes fra selvkost.
Det vil si at variable kostnader pluss andel faste kostnader må kalkuleres inn i prisen. I tillegg skal en
fortjeneste legges inn i kalkylen.
Gjenvinningsstasjonene har ikke bilvekter i dag. Dette medfører at prisen må baseres på bilstørrelse med
og uten henger som i dag, eller eventuelt på fysisk avfallsvolum i m³. Det siste er å anbefale for å prise
hageavfallet riktig. Da hageavfall er gratis å levere for private husholdninger vil en slik prisberegning for
bedriftskunder være uproblematisk. Metoden for å vurdere og eventuelt måle volum på hageavfall er i bruk
mange steder i Norge og det vil la seg gjennomføre på en enkel måte med de rutinene Follo Ren har ved
mottakskontrollen i dag.

Konklusjon med anbefaling
Administrasjonen anbefaler at det for hageavfallssesongen 2014 gis markedstilpassede priser basert på
selvkost pluss fortjeneste til bedriftskunder ved levering av hageavfall. Ved en slik prøveordning så vil vi få
erfaringer både med hvilke mengder bedriftskunder leverer og om en volumbasert beregning av mengder
er håndterbart for de ansatte ute på gjenvinningsstasjonene. Erfaringene fra en slik prøveperiode vil gi oss
et riktig beslutningsgrunnlag før eventuell permanent innføring av differensiert pris på hageavfall fra
bedriftskunder.
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Forslag om gjennomføring av forvaltningsrevisjon

Forslag til styrevedtak:
Det gjennomføres en forvaltningsrevisjon avgrenset til forvaltningsområde ……………………. Styret bevilger
inntil kr ………………… som dekkes fra konsulenttjenester avd. 117 Daglig leder.

Saksopplysninger:
Styreleder ønsker å drøfte med styret om eventuelt gjennomføring av frivillig forvaltningsrevisjon.
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Budsjettplan etter forventningsbrev 2015-2018 fra representantskapet

Vedlegg 1 sak 9/14 Forventningsbrev 2015-2018
Forslag til styrevedtak:
Styret godkjenner den foreslåtte budsjettplanen.

Saksopplysninger:
Det ble avholdt et felles møte i regi av Follorådet januar 2014 der alle selskaper i Follo deltok for å gå
gjennom de forventningene og rammene som eierne ville foreslå. Et av diskusjonstemaene var den kort
fristen for innlevering av budsjett rett etter sommerferien som erfaringsmessig gjør kvaliteten på
tallmaterialet for dårlig og for liten tid til å få inn oppdatert informasjon.
Etter møte kom et offisielt forventningsbrev til Follo Ren IKS der nye og senere datoer for behandling av
budsjett og økonomiplan i representantskapet ble presentert.
Administrasjonen i Follo Ren har satt opp et forsalg til en tidsplan for budsjettering og vedtak som følger;
Budsjettplan 2014
1.1 -31.3

6.6

Kartlegge investeringsbehov, maskiner, utstyr, containere, vedlikehold o.l. (spesielt
på stasjonene)
Budsjettering, drift, avdelinger og investeringsbudsjett pluss grov økonomiplan 20142018
Utsendelse av styrepapirer med budsjettforslagene

18.6

Styremøte med 1. gangs behandling av budsjettet

22.8

Utsendelse av styrepapirer for styremøte uke 36

1.9 – 5.9 (uke 36)

Styremøte med 2.gangs behandling av budsjettet og økonomiplan 2015-2018

22.9 – 23.9

Representantskapsmøte. Behandling av budsjett 2015 og økonomiplan

1.4 – 31.5
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